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Danh sách trợ cấp / tổn phí (tính đến 1.4. 2021 hiện tại)
A. Trợ cấp
A1. Tỷ lệ tự trả phí tổn

A2. Giới hạn chi phí y tế cao (hàng tháng)
① Dưới 70tuổi

②70 đến dưới 75 tuổi

Phân loại Tỷ lệ

Dưới 6 tuổi 20%

Trên 6 tuổi và dưới 70 tuổ
i

30%

70 đến hơn 75 tuổi
20% ... những người không thuộc về 30%
30% ... người có thu nhập trong độ đang làm việc
(xem A2 bên dưới)

Phân loại Toàn thể hộ gia đình Y tế Quốc gia

Người có
thu nhập
cao

Tổng số tiền thu nhập sau khi Khấu Trừ
phần tiền Cơ Bản của Hộ gia đình, còn
có hơn 9.01triệu yên

252,600 yên＋
(Chi phí y tế－842,000)×1%

Tổng số tiền thu nhập sau khi Khấu Trừ
phần tiền cơ bản của Hộ gia đình, còn
có hơn 6 triệu yên và dưới 9.01triệu yê
n

167,400 yên＋
(Chi phí y tế－558,000)×1%

Bình thư
ờng

Tổng số tiền thu nhập sau khi Khấu Trừ
tiền cơ bản của Hộ gia đình vượt quá
2.1triệu yên và 6 triệu yên trở xuống

80,100＋
(Chi phí y tế－267,000)×1%

Tổng số tiền thu nhập sau khi Khấu trừ
cơ bản của Hộ gia đình có dưới 2,1 tri
ệu yên .

57,600 yên

Người có
thu nhập
thấp

Hộ gia đình được miễn thuế cư trú 35,400 yên

Phân loại

Đơn vị cá nhâ
n (chỉ dành cho
bệnh nhân ngo
ại trú)

Đơn vị hộ gia đình (kể cả
nhập viện)

B ằ ng v ớ i Đ
ang làm việc

Thu nhập chịu thuế,có trên
6.9 triệu yên

252,600 yên + (chi phí y tế - 842,000) × 1%

Thu nhập chịu thuế, có trê 167,400 yên + (chi phí y tế -588,000) × 1%

ベトナム語
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※1 Hộ gia đình có thu nhập không đáp ứng được một số căn bản nhất định
Trong số hộ gia đình được miển thuế thành phố,

A3. Số tiền nhất thời trợ cấp sinh và nuôi con
404,000 yên
（Sinh đẻ tại một cơ sở y tế có đăng ký với Hệ thống bồi thường y tế sản khoa là

420,000 yên）

A4. Chi phí tang lễ
50,000 yên

B. Trả phí tổn

B1. Số tiền bảo hiểm (thuế)

B2. Tỷ lệ Giảm thiểu cho nhẹ bớt

n 3,8 triệu yên

Thu nhập chiu thuế, có trên
1.45triệu yên

80,100 yên + (chi phí y tế -267,000) × 1%

B ì nh thường
chung

Thu nhập chịu thuế, có dư
ới 1.45triệu yên

18,000 yên 57,600 yên

Người có thu
nhập thấp

Hộ gia đình được miễn
thuế thành phố

8,000 yên 24,600 yên

Hộ gia đình được miễn thu
ế thành phố ※1

8,000 yên 15,000 yên

① Tỷ lệ Khả năng đáp ứ
ng ② Tỷ lệ Lợi ích

Tỷ lệ thu nh
ập Tỷ lệ tài sản

Tỷ lệ bình
quân người c
ó bảo hiểm

Tỷ lệ bình
quân của hộ
gia đình

Phần của Bảo hiể
m y tế % % yên yên

Phần Hỗ trợ ngườ
i cao tuổi % % yên yên

Phần Bảo hiểm
chăm sóc điều dưỡ
ng

% % yên yên

Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ
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○Chế độ giảm thiểu cho nhẹ bớt

※ Trường hợp số người có thu nhập từ tiền lương/lương hưu từ 2 người trở lên
thì 430,000 yên + 100,000 yên × (số người có thu nhập từ tiền lương/lương hưu -
1)

B3. Số tiền tự trả cho các kỳ khám sức khỏe y tế cụ thể

Tỷ lệ giả
m Cơ bản giảm thiểu

Giảm 70% Tổng thu nhập (chủ hộ + người vô bảo hiểm) ≤ 430,000 yên※

Giảm 50% Tổng thu nhập (chủ hộ + người vô bảo hiểm)
≤ 430,000 yên※ + 285,000 yên × số người được bảo hiểm

Giảm 20% Tổng thu nhập (chủ hộ + người vô bảo hiểm) ≤ 430,000 yên※ +
520,000 yên × số người được bảo hiểm

yên


